
QCVN 24:2016/BYT 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN – MỨC TIẾP XÚC CHO 

PHÉP TIẾNG ỒN TẠI NƠI LÀM VIỆC 

National Technical Regulation on Noise – Permissible Exposure Levels of Noise in 

the Workplace. 

 Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cá nhân tổ 

chức thực hiện quan trắc môi trường lao động. . . 

Thời gian tiếp xúc với tiếng ồn 
Giới hạn cho phép mức áp suất âm 

tương đương (LAep) 

8 giờ 85 

4 giờ 88 

2 giờ 91 

1 giờ 94 

30 phút 97 

15 phút 100 

7 phút 103 

3 phút 106 

2 phút 109 

1 phút 112 

30 giây 115 

 

Bảng 1: giới hạn cho phép mức suất âm theo thười gian tiếp xúc. 



Vị trí lao động 

Mức 

áp suất 

âm 

chung 

hoặc 

tương 

đương 

không 

quá 

(dBA) 

Mức áp suất âm ở các dải ốc ta với các tần số trung 

tâm ( Hz) không vượt quá (dB) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1, Tại vị trí làm việc, lao 

động, sản xuất trực tiếp 
85 99 92 86 83 80 78 76 74 

2, Buồng theo dõi và điều 

khiển từ xa không có 

thông tin bằng điện thoại, 

các phòng thí nghiệm, 

thực nghiệm, các phòng 

thiết bị máy có nguồn ồn. 

80 94 87 82 78 75 73 71 70 

3, Buồng theo dõi và điều 

khiển từ xa có thông tin 

bằng điện thoại, phòng 

điều phối, phòng lắp máy 

chính xác , đánh máy 

chữ. 

 

70 87 79 72 68 56 63 61 59 

4, Các phòng chức năng, 

hành chính, kế toán, kế 

hoạch. 

65 83 74 68 63 60 57 55 54 

5, Các phòng lao động trí 

óc, nghiên cứu thiết kế, 

thống kê, lập chương 

trình máy tính, phòng thí 

nghiệm lí thuyết và xử lý 

số liệu thực nghiệm. 

55 75 66 59 54 50 47 45 43 

                          

              Bảng 2: Giới hạn cho phép mức áp suất âm tại các vị trí lao động ở các dải ốc ta. 

Trong mọi thời điểm khi làm việc, mức áp âm cực đại Max không vượt quá 115 dBA. 



Mức áp âm ( dBA) 
Hiệu suất giảm ồn của trang bị bảo vệ 

thính lực (dBA) 

<90 10-13 

Từ 90 đến < 95 14-17 

Từ 95 đến < 100 18-21 

Từ 100 đến < 105 22-25 

Từ 105 đến < 110 > 26 

 

                                Bảng 3:Yều cầu trang bị cá nhân bảo vệ thính lực  


